
)) مل  ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكمة والنبوة ((طيب  . ملن أرسل إليه خيربهم ويبشرهم وينذرهم

هذا هو املمتنع وهو الذي  )) يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اهللا ثم ((ينته الكالم بعد؛ لكن املمتنع هو: 

انصب عليه النفي أي ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب بالرسالة، واحلكم بني الناس ذا الكتاب، والنبوة وهي 

أي   )) كونوا عبادا لي من دون اهللا ((الرفعة، مث بعد ذلك مع هذا يقول للناس كوين عبادا يل من دون اهللا؛ 

ن دون اهللا، اعبدوين بالطاعة، اسجدوا يل، اركعوا يل، انذروا يل، وما أشبه ذلك، كونوا متعبدين يل، اعبدوين م

هذا ما ميكن؛ ألن ما آتاه اهللا الكتاب واحلكمة والنبوة إمنا جاء لضد هذه األشياء، ليمحق هذا الشيء ال ليدعوا 

)) إذا قال قائل: هل املراد: اعبدوين وال تعبدوا اهللا ؟ أو  كونوا عبادا لي من دون اهللا ((وقوله:  . الناس إليه

املراد: اعبدوين وإن عبدمت اهللا ؟ ألن املسألة إما أن يكون اإلنسان عابدا هللا وحده؛ أو عابدا لغريه؛ أو عابدا معه 

مستكرب عن عبادة  غريه؛ عرفتم ؟ أما العابد هللا وحده فهذا خملص؛ والعابد لغري اهللا دون اهللا هذا مشرك أو نقول

اهللا ومتعبد لغريه؛ والعابد هللا ولغريه هذا مشرك؛ فنقول: من دعى الناس إىل عبادته وحده دون اهللا فهذا قد دعاهم 

إىل عباديت دون اهللا واضح؛ ومن دعى الناس إىل عبادة نفسه ومل ينهاهم عن عبادة اهللا فإن حقيقة دعوته أنه 

ذلك ؟ ألن اهللا غين عن عبادة هؤالء؛ فإذا أشركوا باهللا غريه متحضت العبادة دعى الناس ليعبدوه دون اهللا؛ كيف 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من  ، متحضت لغري اهللا؛ لقول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: ( ملن ؟ لغري اهللا

لي من دون  كونوا عبادا (()؛ وذا يزول اإلشكال يف قوله:  فيه معي غيري تركته وشركه عمل عمال أشرك

فنقول: هل أحد قال للناس اعبدوين وال تعبدوا اهللا ؟ أو هل إن املراد باآلية هذه هذا املعىن ؟ نقول: ال،  )) اهللا

ومن دعى إىل عبادة  ال يتعني؛ فاآلية تشمل الوجهني مجيعا؛ تشمل من دعى إىل عبادة نفسه وأن ال يعبد اهللا

؛ والثاين: من الزم اإلشراك أن  ول واضح أنه يقول اعبدوين وال تعبدوا اهللانفسه وإن عبد معه اهللا؛ انتبهوا ألن األ

ال تكون العبادة هللا؛ ألن اإلنسان إذا أشرك مع اهللا أحدا فإن عبادته هللا باطلة يعين سواء وجدت أم مل توجد؛ 

؛ وليس املراد من )) أي من سوى اهللا عبادا لي من دون اهللا ((وحيتمل أن يكون املراد بدون هنا مبعىن سوى 

 . اجلمع؛ بل من سواه أي معه؛ فإن صح هذا التفسري فال إشكال وإن مل يصح فقد علمتم اإلشكال وجوابه

 ما كان ((استدراك واقع يف مقابلة النفي الذي سدرت به اآلية )) هذا االستدراك  ولكن كونوا ربانيين ((قال: 

)) إذا البد أن يكون هناك حدا؛ وتقديره: ولكن يقول كونوا ربانيني؛  ولكن ((مث يقول:  لبشر أن يؤتيه اهللا ))

أن يقول للناس كونوا ربانيني، كونوا ربانيني كونا شرعيا أو قدريا؟ شرعيا؛ ألنه ال ميلك أن يقول له كونوا كونا 

ة إىل الرتبية؛ فالرباين نسبة إىل الرب ونسب )) ربانيين ((؛  قدريا؛ لكن ميلك أن يأمرهم شرعيا بأن يكونوا ربانيني

وجل؛ والرباين هو الذي يريب الناس على شريعة اهللا بالعلم والدعوة والعبادة واملعاملة؛  هو من كان عبدا للرب عز



 ((إذا الرباين منسوب إىل الرتبية وإىل الربوبية؛ فباعتباره مضافا إىل اهللا ربوبية؛ وباعتباره مضافا إىل اإلصالح تربية؛ 

 . ؛ وكونوا ربانيني أي مربني للخلق على ما تقتضيه الشريعةأي خملصني للرب متعبدين له )) ربانيين ولكن كونوا

 )) بما كنتم تعلمون الكتاب (()) الباء هنا للسببية أي بسبب تعليمكم الكتاب؛  بما كنتم تعلمون الكتاب ((

ألن الذي يعلم الكتاب مريب؛ وهلذا كل ما كثر الطلبة عند شخص كثرت تربيته للناس؛ ألن املفروض للمعلم أن 

ال يكون معلما للناس تعليما نظريا جدليا؛ ألن هذا ميكن أن يدركوه يف الكتب؛ لكن ينبغي أن يعلمهم تعليما 

م أصحابه؛ إذا نظرمت إىل السرية النبوية وجدمت كيف  نظريا وتعليما تربويا؛ وهذا هو حد النيب عليه الصالة والسال

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم الناس تعليما مقرونا بالرتبية مصحوبا ا؛ وإذا تأملتهم سرية خلفاء الراشدين 

ثا من وجدمتوها كذلك؛ انظروا مثال إىل عمر بن اخلطاب رفع عقوبة اخلمر إىل مثانني لردع الناس؛ ومنع املطلق ثال

الرجوع إىل زوجته من أجل أن يردع الناس؛ فاحلقيقة إن العامل ليس هو الذي ميأل أذهان الناس علما، أو املعلم 

ما كان  (( . ليس هو الذي ميأل أذهان الناس علما ولكن الذي ميأل أفكارهم أو أذهنهم علما وأخالقهم تربية

ل للناس كونوا عبادا لي من دون اهللا ولكن كونوا ربانيين لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقو 

بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر 

بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 

ؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من معكم لت

 تبارك أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )) .

  ))  وإن منهم لفريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب ((تعاىل: و 

  فوائد ؟  أهذا مبتد الشيخ :

   نعم  الطالب :

   نبدأ املناقشة ؟ طيب الشيخ :

)) الضمري يف  وإن منهم لفريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ))  منهم ((قوله: 

  ))  أهل الكتاب ((إىل  الطالب :



  ما الدليل ؟  الشيخ :

  . الكتابألم هم الذين حرفوا  الطالب :

  لكن ما يف شيء من السياق ما يدل عليه ؟    الشيخ :

  ) ؟ ) ومن أهل الكتاب من إن تأمنه (( من بداية اآليات الطالب :

  . نعم متام الشيخ :

  يا عيسى ؟  )) ((فريقاما الذي يصب  الشيخ :

  إن ؟  الطالب :

  على أا أيش ؟ إن ويش تعمل ؟  الشيخ :

  ؛  تنصب االسم الطالب :

  إذا على أا أيش؟  الشيخ :

  ؛ أ مبتد الطالب :

  ؛  لكان مرفوعا أكيف لو كان مبتد الشيخ :

  على أا اسم إن مؤخرا. الطالب :

  )) كيف هذا اللي ؟ أو ما هذا اللي ؟  يلوون ألسنتهم بالكتاب ((قوله:  الشيخ :

  . ؛ واملعنوي اللي على قسمني: اللي احلسي الطالب :

   املعنوي ما املراد به ؟اللي  الشيخ : 

  تغيري املعىن   الطالب :

  . طيب ومسى اهللا تغيري املعىن ليا ألنه صرف للكالم عن ما يراد به الشيخ :



  طيب تغيري اللفظي ؟ يعين ليس له إال وجه واحد ؟  الشيخ :

 ه من كالم اهللا عزقد يكون بأنه يأيت بصوت مثل صوت القرآن يغين والكالم من عنده ويظن السامع أن الطالب :

  ؛  ؛ أو رمبا يغري اللفظ أو كلمة ويقول هذا من الكتاب وجل

إذا تارة يكون اللي أن يأيت بكالم من عنده وينسبه إىل اهللا وتارة يأيت اللي يف نفس الكتاب لكن حيرف  الشيخ :

  .ويغري ألفاظه يبدل 

  ويش معناها ؟  )) لتحسبوه : ((الالم يف قوله الشيخ :

  ؛  الالم للتعليل :الطالب 

  قراءة ؟  )) لتحسبوه ((، ويف  للتعليل الشيخ :

   )) لتحسبون (( الطالب :

  . )) يعين بكسر السني وأيش ؟ وفتح السني طيب لتحسبوه ((و الشيخ :

على أي شيء ينصب  )) ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ((قوله:  الشيخ :

  ؛  األخ ؟ هذا الذي التفت النهي ؟

  أنا ؟  الطالب :

اهللا الكتاب والحكم  ما كان لبشر أن يؤتيه ((أي نعم ؛ على أي شيء ينصب النهي يف قوله تعاىل:  الشيخ :

  أو ما حضرت ؟  والنبوة ))

عبادا يل من على األول أو على الثاين أو عليهما مجيعا ؟ يعين هل املمتنع أن يقول البشر للناس كونوا  الشيخ :

  دون اهللا ؟ أو املمتنع أن يؤيت اهللا احلكم والكتاب والنبوة ؟ أو يقول للينا كونوا عبادا يل مع إتيان احلكم والنبوة ؟

  ؛  األخري الطالب :

  إذا يكون النهي يكون على جمموع احلالني . الشيخ :

  ؟ )) ويش حملها من اإلعراب ربانيين ولكن كونوا (()) حمل اجلماعة  ولكن كونوا ربانيين ((قوله:  الشيخ :



  )) بس هذه ويش حملها من اإلعراب ؟  كونوا ربانيين ((

  ؛  يف حمل النصب مقول القول الطالب :

  ؟  وين القول الشيخ :

  ؛  ولكن يقولوا هنا حمذوف ولكن يقولوا كن ربانيني الطالب :

  ؛ طيب ولكن يقول كونوا ربانيني الشيخ :

  من هو رباين ؟  الشيخ :

؛ إذا أضيف إىل اهللا كان هذا الشخص ربانيا بطاعة اهللا  الرباين تارة يضاف إىل اهللا وتارة إىل املريب الطالب :

  ؛  وجل تعاىل ويف عبادته؛ وإذا أضيف إىل الرتبية فمعناه أي رب الناس بشريعة اهللا عز

كان من الربوبية فمعناه كونوا عبادا هللا خملصني مطيعني له ؛ فإن   يعين رباين إما من الربوبية أو من الرتبية الشيخ :

  ؛  عاملني بشريعته

  طيب وإن كان من الرتبية ؟  الشيخ :

   أي رب الناس بشريعة اهللا . الطالب :

)) الباء هذه للسببية  بما كنتم تعلمون ((قال:  )) هذا مبدأ الدرس اليوم ؟ بما كنتم تعلمون الكتاب ((وقوله: 

ماء مصدرية ؟ قلنا عالمتها أن حيول ما  عالمةهي فإذا قال قائل: ما  ؛ ما مصدرية . وما مصدرية أي بكونكم

)) أي بقولكم  بما كنتم ((بعدها إىل مصدر، تسبق هي وما بعدها مصدر فيكون ما بعدها مصدرا؛ فقوله: 

)) أي تعلمون غريكم من التعليم؛ وقراءة  تعلمون ((إحدامها  )) فيها قراءتان: تعلمون ((؛ وقوله:  تعملون

 ((؟  )) تعلمون (()) أو  تعلمون (()) أي تعلمون أنتم بأنفسكم؛ وأيهما أعم  بما كنتم تعلمون ((أخرى: 

)) ألنه لن يعلم إال من علم؛ ولكن مع ذلك نقول إن القراءتني كل واحدة منهما تدل على معىن الزم  تعلمون

)) هذا مفعول، هذا مفعول على تشديد  الكتاب ((من اآلخر؛ فيكون املعىن مبا كنتم تعلمون وتعلمون؛ وقوله: 

تعلمون الناس الكتاب؛ وأما على قراءة ))؛ لكنه مفعول واحد وحذف املفعول الثاين؛ أي مبا كنتم  تعلمون ((أي 

)) املراد  تعلمون الكتاب ((وقوله:  . )) فالكتاب مفعول واحد فقط وال تتعدى إىل مفعولني تعلمون ((



)) أي ومبا كنتم تقرءون  وبما كنتم تدرسون (( . بالكتاب اجلنس ليشمل التوراة واإلجنيل والبعض منها والكل

أنتم، مبا كنتم تعلمون وتدرسون تقرءونه؛ فيكون عندكم للكتاب علم لفظي وعلم معنوي؛ فالعلم اللفظي يكون 

نقول فيها كما قلنا فيما سبقها بأن الباء  )) تدرسون (( بما كنتمبالدراسة واملعنوي يكون بالعلم والتعليم؛ وقوله: 

))  وال يأمركم (()) وقراءة:  وال يأمركم (()) فيها قراءتان؛ قراءة:  وال يأمركم ((ال: مث ق . للسببية وما مصدرية

)) يعين ما كان لبشر أن  ثم يقول للناس (()) فهي معطوفة على قوله:  وال يأمركم ((أما على قراءة النصب 

))؛  ثم يقول للناس ((يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يأمركم أن تتخذوا املالئكة؛ فيكون معطوفة على قوله: 

وأما على قراءة التسكني فإن الفتحة تقدر عليها؛ ألن التسكني هنا ليس تسكني إعراب لكنه تسكني ختفيف، 

وال يأمركم أخف من قوله: وال يأمركم؛ توافقون على هذا؟ وال يأمركم أخف من ختفيف اللفظ؛ ألن قول القائل: 

قوله: وال يأمركم؛ فالتسكني هنا ليس تسكني إعراب ولكنه تسكني ختفيف؛ وهلذا نقول هو منصوب على 

خره القراءتني؛ لكنه منصوب على قراءة الفتح، بالفتح األصل؛ ومنصوب على قراءة التسكني بفتحة مقدرة على آ

أن يأمركم أن تتخذوا  )) يعين وما كان هلم وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيين أربابا (( وسكن للتخفيف .

املالئكة والنبيني أربابا كما أنه ال يقول لكم كونوا عبادا يل فإن هذا مستحيل غاية االستحالة أن مين اهللا على 

شخص بالكتاب واحلكمة مث يأمر الناس بعباديت أو يقول اعبدوا املالئكة والنبيني اختذوهم أربابا هذا شيء 

املالئكة مجع ملك وأصله مألك من األلوكة وهي الرسالة؛ فصار قلب على ))  المالئكة ((وقوله:  . مستحيل

وجه اإلعالل الصريف إىل مألك؛ فزحزحت اهلمزة إىل مكان الالم وقدمت الالم إىل مكان اهلمزة؛ وأصل األلوكة 

وأصله من  )) مرة ثانية نقول: املالئكة مجع ملك جاعل المالئكة رسال ((هي الرسالة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

األلوكة وهي الرسالة؛ وعلى هذا فيكون أصلها مألك مث نقلت اهلمزة إىل حمل الالم والالم إىل حمل اهلمزة فصار 

مألك ومألك مجع مالئك والتاء للتأنيث اللفظي، مث خففت أيضا مألك حبذف اهلمزة فصارت ملكا؛ املالئكة هم 

ال  ((وال يشربون وال يتناسلون وإمنا هم عباد هللا مكرمون وجل من نور ال يأكلون  عامل غييب خلقهم اهللا عز

قال:  )) وهلم أعمال وأوصاف سبق لنا الكالم عليها مبا يغين عن إعادته . وهم بأمره يعملون يسبقونه بالقول

دون اهللا )) مجع رب يعين أربابا تعبد من  أربابا (()) على حتقيق اهلمزة؛  والنبيئين (()) فيها قراءة:  والنبيين ((

أيأمركم  ((قال اهللا تعاىل:  . وتقصد من دون اهللا فإن هذا مستحيل أن يقع ممن آتاه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة

االستفهام هنا للنفي يعين الميكن أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؛ ويف  بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ))

 بعد إذ أنتم مسلمون ((على األصل؛ وقوله:  )) يأمركم ((ختفيفا؛ و))  يأمركم (()) قوالن:  يأمركم ((قوله: 

 ((نبدأ من قوله: .يف هذه اآليات فوائد؛  )) يعين بعد أن تقرر إسالمكم وثبت فإنه ال ميكن أن يأمركم بالكفر



  )) كتابوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم  بال ((قال اهللا تعاىل:   )) ؟ كيف ؟ إن الذين يشترون بآيات اهللا

ومن فوائد  من فوائد هذه اآلية وما بعدها: أن فريقا من أهل الكتاب حيرفون الكتاب إما لفظا وإما معنا .

اآليات: سوء مقصد هؤالء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب؛ ما هو املقصد ؟ إلغالل الناس ليحسبوه من الكتاب 

)) حىت ال  وما هو من الكتاب ((يهتدوا؛ وهلذا قال:  ومن فوائدها: أن اهللا عزوجل حيب من عباده اهلدى وأن .

ومن فوائد هذه اآلية: احلذر من الكفار، ومن زخارف القول  يغرت الناس ذا اللي الذي حصل على من هؤالء .

ومن فوائد اآلية أيضا: احلذر ممن  اليت تصدر منهم؛ ألم يلبسون احلق بالباطل ويريدون أن يضلوا الناس .

بصفام من هذه األمة فصاروا يلوون ألسنتهم بالكتاب؛ وإمنا قلنا ذلك ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم اتصف 

) فإذا كان من أهل الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب فسيوجد يف هذه األمة  لتركبن سنن من كان قبلكم قال: (

أن أهل الكتاب منهم من يفرتي الكذب  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أيضا: . أيضا من يلوي لسانه بالكتاب

على اهللا؛ ومن ذلك كذم يف عقوبة الزاين احملصن فإن عقوبة الزاين احملصن عندهم يرجم حىت ميوت؛ ولكن ملا  

كثري الزنا يف أشرافهم عدلوا عن هذا وقالوا كيف نقتل أشرافنا؛ إذا ماذا نعمل؟ قالوا نسود وجهه ونطوف به هو 

ا على محار يكون دبر أحدمها إىل دبر اآلخر ومها راكبان على احلمار ونطوف م يف العشائر بني واملرأة اليت زنا 

الزنا للمحصن؛ وكتموا حيث قالوا  الناس مث تنتهي القضية؛ فحرفوا وكتموا، حرفوا حيث ادعوا أن هذا هو حد

النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم أن يأتوا  ليس يف التوراة الرجم؛ وهلذا ملا أنكروا أن يكون يف التوراة الرجم طلب

بالتوراة فأتوا ا فجعل القاري يقرأ ووضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم أليش؟ ألجل أن خيفيها؛ 

ولكن أمر أن يرفع يده فلما رفع يده وإذا بآية الرجم تلوح بينة واضحة؛ فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم برمجهما 

مث قال   ؛ فاحلاصل أن من طريق أهل الكتاب أم يقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون . الزاين والزانيةأي رجم 

فمن فوائد هذه اآلية: الرد على  )) ... ((ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم والنبوةاهللا تعاىل: 

النصارى الذين زعموا أن عيسى عليه الصالة والسالم له احلق ي أن يعبد من دون اهللا؛ وهلذا يقول اهللا له يوم 

)) يعين ال ميكن أن  سبحانك (()) فيقول:  أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ((القيمة: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من  من دينهم التثليث أي أن اهللا ثالث ثالثة .أقول هذا؛ والنصارى يدعون أن 

ومن  من اهللا عليه بالعلم النافع فإنه ال ميكن أن يدعوا الناس إىل عبادة نفسه فيقول كونوا عبادا يل من دون اهللا .

كان فإنه قد أمرهم أن يتخذوه بل قد فوائد اآلية الكرمية: أن من ألزم الناس أو أراد منهم أن يتبعوا قوله مهما  

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من  ((جعلهم عبادا له؛ ألن طاعة الشخص من العبادة كما قال اهللا تعاىل: 

أليس يحلون ما حرم اهللا فتحلونه ( )) فقال له عدي بن حامت: يا رسول اهللا إنا لسنا نعبدهم؛ قال: اهللا  دون



) فقد ال يقول اإلنسان للناس اعبدوا يل  قال: نعم؛ قال: فتلك عبادتهم رمونه ؟ويحرمون ما أحل اهللا فتح

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من  . اركعوا يل واسجدوا لكن قد يقول التزموا مبا يقول؛ وهذا نوع من العبادة

ومن  )) . ولكن كونوا ربانيين ((من اهللا عليه بالكتاب واحلكمة واحلكم والنبوة فإنه ال يأمر إال باخلري؛ لقوله: 

 )) ربانيين ولكن كونوا ((فوائد اآلية الكرمية أيضا: اإلشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يكون معلما ربانيا؛ لقوله: 

أما ما حيصل من بعض الناس وهو أن يكون معلما ال ربانيا فإن  علمه قاصر، قاصر جدا؛ ألن فائدة العلم ومثرته 

أدب بآداب العلم؛ فإذا كان هذا الرجل ميأل أدمغة الطالب علما ولكن ليس هناك سلوك وأخالق هو العمل والت

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد  )) . ولكن كونوا ربانيين ((وأعمال وعبادة فإن تعلميه ناقص جدا؛ وهلذا قال: 

ة؛ والشك أن األسباب ثابتة؛ )) والباء للسببي بما كنتم تعلمون الكتاب : ((على منكري األسباب؛ لقوله

ولكنها ليست مستقلة باإلجياد أو اإلعدام بل هي مؤثرة مبا أودع اهللا فيها من قوة التأثري؛ وذا ندفع شبهة من 

يستلزم إثبات خالق مع اهللا؛ وحنن نقول هلم: إنا نثبت األسباب  األسبابإثبات  قالوا بنفي األسباب حمتجني بأن

لكنها أيش؟ ال تؤثر بنفسه بل مبا أودع اهللا فيها من القوة؛ والدليل على هذا أن ابراهيم عليه الصالة والسالم ملا 

ا تأثر به مع أا )) فكانت بردا وسالما عليه م براهيمإ((كوني بردا وسالما على ألقي يف النار قال اهللا للنار: 

وجل  : ولو قال اهللا تعاىل: كوين بردا ومل يقل: وسالما ألهلكته الربد؛ ألا متتثل أمر اهللا عزحمرقة؛ قال أهل العلم

ولكن كونوا ربانيين بما كنتم  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املعلم للناس يصح أن نسميه ربانيا؛ ألنه قال:  .

ومن  ا جند يف تراجم العلماء رمحهم اهللا جند كثريا ما يصفون العامل بأنه العامل الرباين .)؛ وهلذ) الكتاب تعلمون

إثبات املالئكة؛ واإلميان م  ))... ن تتخذوا المالئكة والنبيين وال يأمركم أ ((فوائد اآلية الكرمية يف قوله: 

ومن فوائدها أيضا: أن هذا الذي من اهللا عليه  أحد أركان اإلميان الستة؛ فال يتم إميان العبد حىت يؤمن باملالئكة .

بالكتاب واحلكم والنبوة ال ميكن أن يأمر غريه باختاذ املالئكة والنبيني أربابا كما أنه ال يدعوا الناس إىل عبادة 

من فوائد اآلية الكرمية: أن من أمر غريه أن يكون عبدا له فقد أمر بالكفر؛ ومن أمر أن تتخذ املالئكة و  نفسه .

ومن فوائدها: أن هذا  . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون )) والنبيون أربابا فقد أمر بالكفر؛ لقوله تعاىل: ((

))  وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين ((مث قال اهللا تعاىل:   . بعد إذ أنتم مسلمون )) ((الكفر خمرج من امللة؛ لقوله: 

) يعين اذكر يا حممد ملن أرسلناك إليهم ) النبيين وإذ أخذ اهللا ميثاق إذ مفعول لفعل حمذوف تقديره: اذكر؛ ((

من )) وامليثاق هو العهد ومسي امليثاق عهدا ألن كال  أخذ اهللا ميثاق النبيين اذكر هذا العهد وامليثاق؛ ((

)) يشمل الرشد؛  ميثاق النبيين ((وقوله:  . املتعاهدين يتوثق به مع اآلخر؛ كالوثاق احلبل الذي يشد به اإلنسان

 ، لم آتيتكم )) (()) فيها ثالث قراءات:  لما آتيتكم من كتاب وحكمة ((وقوله:  . ألن كل رسول فهو نيب



؛ وعلى كل القراءات ففيها التفات؛ من أين ؟ من الغيبة إىل احلضور؛ )) كمنا لم آتي (( ،)) لما آتيتكم ((

) يعين أعطيتكم؛ واإليتاء آتيتكم ) )) يف الالم قراءتان: الكسر والثاين الفتح؛ وقوله: (( لما آتيتكم ((وقوله: 

الكتاب معروف كالتوراة ))  من كتاب وحكمة ((هنا يراد به ما آتاه اهللا النبيني من األمور الشريعة؛ وهلذا قال: 

اإلجنيل؛ واحلكمة احلكم بني الناس وإصابة الصواب ألن احلكم بني الناس وإصابة الصواب من تنزيل األشياء 

)) يعين ما آتيتكم من  ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه (( منازله وهذا هو احلكمة .

)) له  مصدقا لما معكم ((كم فإنه تؤمنون به وتنصرنه؛ وقوله: الكتاب واحلكمة إذا جاءكم رسول مصدق ملا مع

معنيان؛ املعىن األول: أنه يصدق ما سبق من الكتب، يصدق ما سبق من الكتب فيقول مثال: إن التوراة حق 

واإلجنيل حق وما أشبه ذلك؛ املعىن الثاين: أنه يقع مصداقا ملا سبقه من الكتب؛ ألن الكتب أخربت به فإذا جاء 

مطابقا ملا أخربت به صار أيش؟ صار مصدقا هلا؛ فيكون على هذا الوجه يكون شهادة هلذا الكتاب بأنه حق؛ 

))  مصدقا لما معكم ((ويكون على الوجه األول شهادة ألن الكتب السابقة حق؛ الفرق إذا بني املعنيني واضح 

ما سبقه من الكتب؛ والثاين: أن رسالته  قلنا: له معنيان؛ أحدمها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم شهد بصدق 

الذي  كانت أيش؟ مصداقا ملا أخربت به الكتب السابقة بأن اهللا تعاىل يقول يف النيب صلى اهللا عليه وسلم : ((

)) فإذا جاء على الوصف الذي  واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يجدونه مكتوبا في التوراة

يل صار وقع مصداقا هلا ألا أخربت بشيء فجاء هذا الشيء فيكون مصدقا؛ أرأيت لو جاءت به التوراة واإلجن

؛ فقدم؛ صار هذا الذي قدم مصدقا ملا أخرب به؛ إذا ملا إن فالنا سيقدم اليوم بعد الظهر :أن أحدا من الناس قال

وينهى عن املنكر فجاء مطابقا قالت الرسل إن حممدا رسول اهللا يبعث على الوجه الذي ذكر اهللا يأمر باملعروف 

أي للذي معكم؛ من أيش؟ من الكتب السابقة اليت  )) مصدق لما معكم (( . ملا أخربت به صار مصدقا هلا

)) هذا حمل امليثاق؛ يعين إذا جاءكم هذا الرسول املصدق ملا معكم فإن ميثاقي عليكم  لتؤمنن به ((جاءوا ا؛ 

أي تؤمنن بأنه حق؛ وتنصرنه)) أي تعينونه على نشر رسالته وعلى قتال  )) بهلتؤمنن  ((لتؤمنن به ولتنصرنه؛ 

 قال أأقررتم وأخذتم على ذالكم إصري قالوا أقررنا (( أعدائه؛ ألن النصر هنا يشمل النصر بالعلم وبالسالح .

 إصري قالوا أقررناقال أأقررتم وأخذتم على ذالكم  (()) ملا أخرب أنه أخذ عليهم العهد وامليثاق قررهم يف هذا 

أي أخذمت العهد  )) أخذتم على ذلكم إصري ((أي اعرتفتم والتزمتم بذلك؛ وقوله:  أأقررتم )) (()) وقوله: 

فيها ))  قالوا أقررنا (( . الثقيل؛ ألن اإلصر الذي مجعه اآلصار مبعىن األشياء الثقيلة؛ فإصري أي عهد الثقيل

قالوا  )) (( فاشهدوا قالوا أقررنا قالمبد األلف األوىل؛ (( )) آأقررتم (()) فيها  قال أأقررتم ((قراءة عندنا 

 )) اشهدوا )) (( الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من (()) يعين اعرتفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره؛  أقررنا



 من الشاهدين وأنا معكم ((يعين ليشهد بعضكم على بعض، ولتشهدوا كلكم على امليثاق الذي بيين وبينكم 

نرجع اآلن إىل اإلعراب؛   . وجل مبا حصل )) وكفى باهللا شهيدا؛ فاستشهدهم على أنفسهم وشهد عليهم عز

) فيها قراءتان: آتيتكم ) لما (()) مفعول لفعل حمذوف؛ تقديره: أذكر إذ أخذ اهللا؛ وقوله:  إذ أخذ اهللا ((قلنا: 

تكون الالم للتعليل؛ وما اسم موصول أي للذي آتيتكم من كتاب  )) لما ((وعلى قراءة  )) لما ((و )) لما ((

وحكمة، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به؛ فيكون التعليل سابقا على املعلل؛ والتقدير على هذا: وإذ 

ءة فتح، أخذ اهللا ميثاق النبيني لتؤمنن ذا الرسول ملا آتيتكم من كتاب وحكمة؛ فالالم إذا للتعليل؛ وأما على قرا

فتح الالم فالالم هذه قيل: إا الم االبتداء؛ وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب للذي آتيتكم يعين إياه من 

  فتكون ما امسا موصال كاألول الكتاب واحلكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به أي ذا الرسول؛ 

  


